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Revisionsberflttelse
Till styrelsen i Stiftelsen Silva JK-Fonden
Org.nr 802402-3858

Rapport om fl rsredovisningen
Vi har reviderat irsredovisningen for Stiftelsen Silva JK-Fonden for riikenskapsiret 2020.
Styre I s e n s an svar fo r drs re dovi s n in g e n
Det dr styrelsen som har ansvaret lor att uppriitta en f,rsredovisning som ger en rdttvisande bild enligt
irsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedomer dr nodvtindig for att upprItta en
Srsredovisning som inte inneh6ller viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi
fel.

Revisorernos ansvar
Vert ansvar dr att uttala oss om irsredovisningen pi grundval av vir revision. Vi har utfort revisionen
enligl International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder krdver att vi
foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen lor att uppni rimlig sdkerhet att
irsredovisningen inte innehiller vdsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika itgiirder inhiimta revisionsbevis om belopp och annarl information
i irsredovisningen. Revisorn viiljer vilka 6tgiirder som ska utftiras, bland annat genom att bed<ima
riskerna flor vdsentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel.
Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 6r relevanta for hur
stiftelsen upprdttar 6rsredovisningen for att ge en rdttvisande bild i syfte att utforma granskningsitgiirder
som 61 dndamilsenliga med hdnsyn till omstdndigheterna, men inte i syfte att gora ett uttalande om
effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar ocksi en utvdrdering av
dndamilsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvdnts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvdrdering av den overgripande presentationen i

irsredovisningen.

Vi

anser att de revisionsbevis

vi har inhiimtat tir tillriickliga och dndamilsenliga som grund ftir vira

uttalanden.

Uttolonden
Enligt vir uppfattning har irsredovisningen uppriittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i
alla vdsentliga avseenden rdttvisande bild av stiftelsens finansiella stiillning per 2020-12-31 och av dess
finansiella resultat lor 6ret enligt irsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
vir revision av Arsredovisningen har vi 6ven reviderat styrelsens forvaltning lor Stiltelsen Silva
JK-Fonden for rdkenskapsiret 2020.
Utover

Styrelsens ansvor
Det dr styrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelsefiirordnandet4.
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Revisorernas onsvar
Vert ansvar 6r att med rimlig siikerhet uttala oss om huruvida vi vid vir granskning funnit att nigon
ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseforordnandet. Vi har utfort revisionen
enligt god revisionssed

i

Sverige.

Som underlag for v6rt uttalande har vi utover

vir revision

av irsredovisningen granskat viisentliga beslut,

itgiirder och forhillanden i stiftelsen for att kunna bedoma om nigon styrelseledamot 6r
ersdttningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skiil for entledigande.

Vi har 6ven granskat om nigon styrelseledamot pi annat siitt har handlat i strid med stiftelselagen eller
stiftelse forordnandet.

Vi

anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat tir tillrtickliga och dndamilsenliga som grund flor
uttalande.

Uttalande
Styrelseledamriterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseflorordnandet.
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